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الذكاءدليل آبائي إلى 
من فيلوكاليا اآلباء اليِقظين

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

. ُيدعى الناس عموًما أذكياء بسبب االستخدام الخ%اطئ له%ذه الكلم%ة. ليس األذكي%اء هم ال%ذين درس%وا1
أقوال وكتابات الحكماء القدامى، بل هم َمن روحهم ذكية ويقدرون على التمييز بين الخير والش%%ر. فُهم
يتجّنبون الشر الذي يضّر الروح ويهتّمون بذكاٍء بما هو صالح ويمارسونه وينفع%%ون ال%%روح ش%%اكرين اهلل

العلي. هؤالء هم وحدهم الذين يجب أن ُيدَعوا بشكل صحيح أذكياء.
. لإلنسان الذكي حًقا اهتمام واح%د من ص%ميم قلب%ه وه%و طاع%ة اهلل الق%دير وإرض%اؤه. الش%يء الوحي%د2

الذي يعّلمه لروحه هو الطريقة الفضلى لفعل األش%ياء ال%تي ترض%ي اهلل، ش%اكرًا ل%ه على عنايت%ه الرحيم%ة
في كل م%ا يح%دث في حيات%ه. ألن%ه من غ%ير الالئ%ق أال نش%كر األطب%اء على عالج أجس%امنا، ح%تى عن%دما
يعطوننا عالجات مريرة وغير محببة، كذلك يكون عدم امتنانن%ا هلل على األش%ياء ال%تي تب%دو لن%ا مؤلم%ة،
ناتج عن عجزنا عن فهم أن كل شيء يح%دث من خالل عنايت%ه لمص%لحتنا. في ه%ذا الفهم وه%ذا اإليم%ان

باهلل يكمن خالص النفس وسالمها.
. إن ضبط النفس والوداعة والعفة والثبات والصبر وما شابه ذل%ك من فض%ائل عظيم%ة، هي معط%اة لن%ا3

من  اهلل سالًحا لمقاوم%ة ومواجه%ة الض%يقات ال%تي نواجهه%ا، ولمس%اعدتنا عن%د ح%دوثها. ل%ذلك إذا دربن%ا
ا أنفسنا على استخدام هذه القوى وأبقيناها على استعداد دائم، فلن يكون ما ق%د يص%يبنا ص%عًبا أو مؤلمً%
أو مدمًرا أو ال يط%اق، ألن الفض%ائل ال%تي نمتلكه%ا س%تتغلب على الجمي%ع. إن َمن ليس%ت روحهم ذكي%ة ال
يفكرون في هذا أبًدا، ألنهم ال يؤمنون بأن كل شيء يح%دث لخيرن%ا، ح%تى تت%ألق فض%ائلنا ويتوجن%ا اهلل

بسببها.
. إذا كنت تعتبر الثروات والتمتع الكامل بها مجرد غرور وهمي قص%%ير العم%%ر، وإذا كنت تعلم أن الحي%%اة4

الفاضلة التي ترضي اهلل أفضل من الغنى، فستتمسك بهذه القناعة وتحتفظ به%ا في ذاكرت%ك؛ عن%دها لن
تتنهد أو تشكو أو تلوم أحدًا، بل ستحمد اهلل على كل ش%يء عن%دما ت%رى أن رج%االً أس%وأ من%ك ُيم%َدحون
على البالغ%%ة أو س%%عة االطالع وال%%ثروة. إن الرغب%%ة النهم%%ة في الغ%%نى والمل%%ذات وحب الش%%هرة والمج%%د

الباطل إلى جانب الجهل بالحقيقة هي أسوأ عواطف الروح.
. عندما يفحص الرجل الذكي نفسه يرى ما عليه فعله وما ينفعه، وما هو أق%رب إلى روح%ه وي%ؤدي إلى5

الخالص، وما هو غريب ويؤدي إلى الهالك. وبهذه الطريقة يتجنب ما يضر الروح كشيء غريب عنها.
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. بقدر ما يزداد اعتدال اإلنسان في حياته تزداد س%المته فال يك%ون مش%حونًا باالهتمام%ات الكث%يرة من6
َخَدم وعمال وأجراء واقتناء ماشية. ولكن عندما نتمسك بمثل هذه األشياء، نصبح عرضة لالض%%طرابات
بأشياء كثيرة تملؤنا باالضطراب (الناشئة عنها وتقودنا إلى التذمر على اهلل. وهكذا، فإن رغبتنا الذاتية  (

فنروح نتجّول في ظلمة الحياة الخاطئة دون أن نعرف أنفسنا.
. ال ينبغي أن نق%%ول إن%%ه يس%%تحيل على اإلنس%%ان أن يعيش حي%%اة فاض%%لة، م%%ع أن ه%%ذا ليس س%%هاًل. في7

الواقع، تحقيقه ليس ممكنًا للجميع على قدم المس%اواة. ال َيبل%غ الحي%اة الفاض%لة إال األتقي%اء وَمن اقتن%وا
عقاًل ُمِحّبًا هلل. العقل العادي دنيوي وغير مستقر. إنه ينتج أفكاًرا جيدة وسيئة، وهو متغّير ويميل نح%%و

األشياء المادية. لكن العقل المحّب هلل هو جاّلد للشر الذي يأتي على البشر نتيجة إهمالهم المعاند.
Source: ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ των Ιερών Νηπτικών - Αρχαγγέλων Τόπος
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